
                                                

  اهم وتنسيقـــــــــــذكرة تفــــــــــــم

  نـــــــــــــبي ــــــــــــةموّقع

  

  المديرية العامة لألمن العام            ابة المحامين في بيروتنقـــ

  ممثلة بسعادة املدير العام             ـــــــة بسعادة النقيبممثل   

  اللواء عباس إبراهيم                  األستاذ جورج جريج   

  في ما بعد " المديرية العامة "                ابة "ـــد " النقــــا بعـــــفي م 

  

مــــــــــــــمق ةـد  

  

  إن نقابة احملامني يف بريوت واملديرية العامة لألمن العام،

والعدل وبسط سيادة القانون حتت إشراف نقابة احملامني يف بريوت، وتقديراً  إحرتاماً للرسالة اليت يؤديها احملامون يف إحقاق احلق
للدور الذي تؤديه املديرية العامة لألمن العام يف احلفاظ على األمن السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي يف ظل األوضاع األمنية 

  الدقيقة اليت متّر ا البالد،

يتعلق بتسهيل دخول ومراجعة احملامني يف قضاياهم املهنية، ولدى مجيع مراكز املديرية  قد توافقا على التعاون يف ما بينهما مبا
  ه املذكرة. على كافة األراضي اللبنانية وفقاً ملا هو مبني يف هذ



  

  المقدمة: المادة األولى

مة أعاله جزءاً ال يتجزأ من احكام  اومتممة هل هذه املذكرةتُعترب املقد.  

  

  مجاالت التعاون: المادة الثانية

هو تسهيل عمل احملامني لدى مجيع دوائر ومراكز األمن العام، إن من حيث الدخول اىل  هذه املذكرةإن موضوع 
  املديرية. هتعارض مع الدور األمين الذي تؤدياملباين أم من حيث متابعة معامالم املهنية، مبا ال ي

  

  امات المديريةز إلت: المادة الثالثة

احملامي من إعطاء معلومات شخصية تتعلق ويته واإلكتفاء باملعلومات املوجودة على بطاقة احملامي اخلاّصة إعفاء  -١
 الصادرة عن النقابة.

 .عدم إجراء اإلستعالم العديل عن احملامي يف مجيع مراكز ومباين األمن العام -٢
 .العام املركزية األمنختصيص مدخل خاص لدخول احملامني يف مجيع مباين  -٣
عند املراجعة، يتوجب على احملامي حيازة وكالة عامة عن أصحاب العالقة و/أو وكالة خاّصة باملعاملة املزمع  -٤

إجنازها تكون رمسية إذا كانت معقودة يف لبنان وحائزة للمصادقات املطلوبة إذا كانت منظمة يف اخلارج، على أن 
عامالت لدى املديرية طيلة مّدة التوكيل، بإستثناء تلك اليت تسمح الوكالة العامة للمحامني القيام جبميع أنواع امل

 ميكن فيها يتطلب فيها قبول املعاملة احلضور الشخصي لصاحب العالقة للبصم أو التوقيع أو لضبط اإلفادة واليت
 ما مل يكن ضبط اإلفادة ألسباب امنية. هللمحامي مرافقة موكل

 ن.و العام املركزية حيث هناك موقوفإستحداث غرفة خاّصة للمحامني يف مباين األمن  -٥
قبول وكالة احملامي الرمسية العامة والشاملة أو وكالة رمسية خاصة يف مجيع مراكز األمن العام، وذلك عن مجيع  -٦

صًا طبيعيني أم معنويني، مبا املوقوفني مبختلف جنسيام كما وعن مجيع الكفالء اللبنانيني واألجانب أكانو أشخا
 يؤّمن ممارسة احملامي حلقوق الّدفاع املوجلة إليه بكل حريّة وبعيداً عن أي ضغوطات (وفقاً للجدول ربطاً).

 .دخول مراكز الّتوقيف لتنظيم وكالة من موقوف لصاحل احملاميالعدل السماح لكّتاب  -٧
و كان أقبول مراجعة احملامي يف دائرة التحقيق واإلجراء إذا كان احملامي هو الكفيل نفسه عن الشخص املوقوف،  -٨

 أو والده، أو والدته. ،أو إبنه، أو إبنته أو شقيقته، ته، أو شقيقه،الكفيل زوج



 

  

  إلتزامات النقابة: المادة الرابعة

تسليم املديرية العامة لألمن العام فصليًا قرصًا مدجمًا يتضمن أمساء احملامني العاملني واملعلومات الواردة يف دليل  -١
 احملامني، مع التعديالت اليت قد تطرأ عليه. 

غ بالالتدابري واإلجراءات اليت يقررها األمن العام يف مراكزه واليت هلا طابع أو دافع أمين، على أن يتم إ إحرتام -٢
   بالتدابري واإلجراءات اليت م احملامني وتتعلق م وبعملهم مباشرة بصورة مسبقة.نقيب احملامني 

/ من املرسوم اإلشرتاعي ٣٢العام أحد العسكرّيني لديها، التقيد بأحكام املادة / األمنيف حال كان املوقوف لدى  -٣
لة ت األمن العام، حبيث يرتبط قبول وكااملتعلق بتنظيم وحتديد صالحيا ١٦/١٢/١٩٥٩تاريخ  ٢٨٧٣رقم 

ديبيًا أو مسلكيًا مبوافقة مدير عام األمن العام املسبقة عليه، وتكون املوافقة أاحملامي عن العسكري املوقوف ت
 املسبقة على وكالة احملامي حمصورة باألمور التأديبية واملسلكية دون سواها من أسباب توقيف العسكرّيني األخرى.

  

  في المخالفات: الخامسةالمادة 

املرعية   املنصوص عليها يف القواننييف حال إرتكب حماٍم خمالفة أثناء وجوده يف دوائر املديرية، تُتخذ حبقه اإلجراءات 
  مباشرة بذلك.   احملامني نقيبيتّم إبالغ االجراء، ال سيما قانون تنظيم مهنة احملاماة، و 

  

  بدء تنفيذ المذكرة: المادة السادسة

  يف مهلة شهر واحد من تارخيه. ه املذكرةيبدأ العمل ذ

  

  المذكرة تعديل : المادة السابعة

  ومبوافقتهما.  طرفنيالمبوجب مذكرة تفاهم خطية جيري الّتوقيع عليها من  اأو أحد أحكامه املذكرةميكن تعديل 

  



  

  

  المذكرة تنفيذ : المادة الثامنة

دف معاجلة أي مشكلة مستقبلية، و  ه املذكرةميكن ان تشوب تطبيق وتنفيذ هذتفادياً ألي خلل وإستباقاً ألي ثغرة 
بالتنسيق مع املديرية العامة اليت تكّلف أحد الضّباط لديها  ء جملس النقابة أو من يراه مناسباً أحد أعضا النقيبكّلف ي

  .للغاية ذاا

  ٢٤/٣/٢٠١٥ بيروت في

  

  امــــن العـــــام األمـــــدير عــــــــم              نقيب المحامين في بيروت

  اللواء عباس ابراهيم                                األستاذ جورج جريج   

  

   



  

  

 المعامالت لدى األمن العام

  

  طلبات مسات الدخول (السياحية، العمل، والوفود السياحية والرياضية). -
 طلبات كف البحث، إسرتداد مذكرات توقيف، منع سفر، إباحة سفر. -
 طلبات اإلقامة السنوية واملؤقتة للرعايا العرب واألجانب/ اإلناث فقط. -
 طلبات حتويل مسة لألجانب اىل فئة ثانية أو أوىل أو حتويل السمة السياحية اىل مسة عمل. -
 طلبات تصديق صور عن جواز سفر لبناين أو إقامات عرب وأجانب. -
 طلبات منح أو جتديد جوازات سفر لبنانية/يف اخلارج. -
 طلبات إعادة النظر حول رفع إشارة إحرتازية عن قيد لبناين وضعت بعد زواجه من أجنبية. -
 طلبات رفع اإللتباس عن اإلسم لوجود بالغ حبق شخص. -
 طلبات رفع املسؤولية عن عمال عرب وأجانب جرى التنازل عنهم آلخرين أو فروا من منازل خمدوميهم. -
 للزيارة بعد رفضها ألول مرة. طلبات إعادة النظر حول منح مسات دخول -
 طلبات التثبت من دخول أو مغادرة أجانب أو عرب أو لبنانيني بناء على طلب السلطات القضائية. -
 طلبات إعادة النظر حول قرارات منع دخول. -
 طلبات إفادة التنقل للبنانيني وإفادة املغادرة للرعايا العرب واألجانب (وفق األصول املعتمدة حالياً). -
طلبات مسات وجتديد إقامات العمال الذكور وطلبات نقل الكفالة ذكور وإناث/ على أن يضم يف حال برز وكالة  -

رمسية عامة أو شاملة كتاب موقع من الكفيل أو من صاحب املؤسسة أو صاحب الشركة أو املفوض بالتوقيع عنها 
ل عن العامل (ة) ملصلحة الكفيل اجلديد ال يتجاوز بكتاب يُفيد برغبته بإستقدام العامل على إسم الشركة أو بالتناز 

 تاريخ تنظيمه مدة سنة.
 متابعة تسليم خالصات األحكام أو إسرتداد خالصات األحكام املتعلقة باملوقوفني يف نظارة األمن العام. -
 دفع الرسوم املتوجبة على املوقوفني من حاملي بطاقات إقامات العمل. -
 وقوفني وفق التعليمات الصادرة عن املديرية العامة لألمن العام.طلبات إعادة النظر مبلفات امل -

 

 


